
Ajuntament de Gironella

Plaça de la Vila, 13, Gironella. 08680 (Barcelona). Tel. 938250033. Fax: 938250368

ACTA

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

JGL/2019/2 JUNTA DE GOVERN LOCAL

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 14 / de gener / 2019

Durada Des de les 20:30 fins a les 20:50 hores

Lloc Sala de reunions

Presidida per DAVID FONT SIMON

Secretari MONTSERRAT MORERA CAMPRUBÍ

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39362101Q DAVID FONT SIMON SÍ

39388643Q DAVID SABORIDO GONZÁLEZ SÍ

77261296H JOSEP Mª CASTELLÀ ANTICH SÍ

39381475R LLUÍS VALL CARRILLO SÍ

39328291Q Mª ÀNGELS SALLÉS PERARNAU SÍ

77746385Z ROGER BALLÚS NÚÑEZ SÍ

77737581L SÍLVIA CORBERA TORRENTBÓ SÍ

39343075B TERESA TERRICABRES POUS SÍ

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la sessió, 
procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

A) PART RESOLUTIVA



Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

UNANIMITAT.

Expedient 11/2019. Llicència d'obres per rehabilitar coberta i façanes a l'Av. 
Catalunnya, 97.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l’expedient d’obres registrat amb el número 11/2019, en el qual es sol·licita llicència per 
rehabilitar coberta i façanes a l’Av. Catalunya, 97.

Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

“PROMOTOR: OSCAR PASCUAL PAREDES 
EXPEDIENT: 11/2019
SITUACIÓ: AVINGUDA CATALUNYA,97
PROPIETAT IMMOBLE: OSCAR PASCUAL 
PAREDES OBRA: REHABILITACIÓ COBERTA I 
FAÇANES ARQUITECTE TÈCNIC: FRANCESC MAS 
VIDAL CONTRACTISTA:----------------------
PRESSUPOST :  18.558,53  €

OSCAR PASCUAL PAREDES., ha sol·licitat, en data 3 de gener de 2019,  llicència d’obres per 
rehabilitar la coberta i façanes de l’edifici situat a l’Avinguda Catalunya,97.

Examinada la documentació presentada (projecte tècnic), S’INFORMA FAVORABLEMENT la concessió 
de la llicència d’obres.

No obstant,  la Corporació amb major criteri decidirà..”.

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per rehabilitar coberta i façanes a l’Av. Catalunya, 97, expedient 
número 11/2019.

SEGON. Aprovar:

a) L’impost de Construccions: ............................ 543,76 € 
b) La Taxa per Llicències Urbanístiques: ..........           6      8  ,  6      7     €   
TOTAL ............  612,43 €

Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol oficina de les 
entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.

Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a recollir la 
llicència d’obres juntament amb el resguard de l’ingrés.



TERCER. El termini per fer efectiu l’import de la llicència és d’un mes a partir de l’endemà de
rebre la notificació d’aquet acord. Si en aquest termini no s’ha fet efectiu el pagament el rebut 
serà tramitat per via executiva.

Expedient 42/2019. Llicències d'obres per fer reforma de la quarta planta (sector pati)
per adequació habitacions sense afectacions estructurals a la Pl. Dr. Armengou, 1.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist l’expedient d’obres registrat amb el número 42/2019, en el qual es sol·licita llicència per 
fer reforma de la quarta planta (sector pati) per adequació habitacions sense afectacions 
estructurals a la Pl. Dr. Armengou, 1.

Vist l’informe emès pel Servei Tècnic Municipal, que literalment és com segueix:

“PROMOTOR: FUNDACIÓ RESIDÈNCIA SANT ROC 
Nº  EXPEDIENT: 42/2019
SITUACIÓ: PLAÇA DR. ARMENGOU,1
PROPIETAT IMMOBLE: FUNDACIÓ RESIDÈNCIA SANT ROC
OBRA: REFORMA 4ª PLANTA –HABITACIONS- NO AFECTA 
ESTRUCTURA CONTRACTISTA: SERVIOBRES QUERALT S.L.LU.
PRESSUPOST: 151.109,78  €

Montse Cutal, en representació de FUNDACIÓ RESIDÈNCIA SANT ROC, ha sol·licitat, en data 9 de 
gener de 2019, llicència d’obres per la REFORMA DE LA QUARTA PLANTA (SECTOR PATI) PER 
ADEQUACIÓ HABITACIONS SENSE AFECTACIONS ESTRUCTURALS.

Examinat el projecte presentat, s’informa  FAVORABLEMENT la concessió de la llicència d’obres.

No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”.

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir llicència per fer reforma de la quarta planta (sector pati) per adequació 
habitacions sense afectacions estructurals a la Pl. Dr. Armengou, 1, expedient número
42/2019.

SEGON. Aprovar:

a) L’impost de Construccions: ...................................................  4.427,52 €
b) La Taxa per Lllicències Urbanístiques: ................................... 559,11 €
c) Bonificació 50% s/Imp. Const. per entitats sense ànim de lucre –     2      .  21      3  ,  7  6     €   
TOTAL ...................................... 2.772,87 €

Aquesta quantitat s’haurà d’ingressar al compte de l’Ajuntament, en qualsevol oficina de les 
entitats bancàries del municipi, o bé a les oficines municipals.

Un cop efectuat l’ingrés s’haurà de passar per les dependències municipals a recollir la 
llicència d’obres juntament amb el resguard de l’ingrés.



Expedient 27/2019. Contractacions. Adquisició jardineres Avda. Catalunya

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista dels següents antecedents:

Expedient Document Nombre Data
27/2019 Providència d’alcaldia 14/01/2019

Informe de Secretaria 14/01/2019
Informe d'Intervenció 14/01/2019
Informe Tècnic 14/01/2019

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

ADQUISICIO DE JARDINERES PER L'AVDA CATALUNYA

Procediment: Menor Tramitació: Ordinària 
Tipus de contracte: 

Subministraments

Classificació CPV: Accepta renovació: No Revisió de preus /
fórmula: No

Accepta variants: No

Pressuposto base de licitació:
4.003 €

Impostos: 21% Total: 4.843,63 €

Valor estimat del contracte: 4.003 € Impostos: 0% Total: 4.003 €
Data d'inici execució: Data fi execució: Durada execució: 1 Durada màxima:

mes

Garantia provisional: No
Garantia definitiva: 

No

Garantia complementària: No

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat 
amb  el  que  s’estableix  en  la  Disposició Addicional  Segona  de  la  Llei  9/2017  de  8  de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 
de febrer de 2014,

S'ACORDA:

PRIMER. Justificar la celebració del contracte pels següents motius: pressupost presentat per 
l’empresa, quedant acreditat que la contractació de ADQUISICIO DE JARDINERES PER 
L'AVDA CATALUNYA, mitjançant un contracte de Subministraments és la forma més idònia 
i eficient de dur a terme les finalitats de l'Ajuntament.

SEGON. Contractar amb OBRASERVEI 24H, SL la prestació descrita en els antecedents. 

TERCER. Aprovar la despesa corresponent:

Exercici Aplicació pressupostària Import IVA/IGIC Total



2019              171.21003                                       4.003 €        21%                4.843,63 €

QUART. Una vegada realitzada la prestació, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si 
escau.

CINQUÈ. Notificar la resolució a l'adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de 
la signatura de la Resolució.

SISÈ.  Comunicar  al  Registre  de  Contractes  del  Sector  Públic  les  dades  bàsiques  del 
contracte  incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el 
desglossament corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.

Expedient 40/2019. Actuacions Preparatòries de Contractes. Projecte pista de Pàdel

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista dels següents antecedents:

Document Data/Núm. Observacions
Providència d’alcaldia                                             09/01/2019
Recepció del Projecte d'Obres                                10/01/2019
Informe de Secretaria                                              14/01/2019

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en els articles
21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en 
relació amb la Disposició  Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic,  per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, 

S'ACORDA:

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d'obres:

Objecte: CONSTRUCCIÓ D'UNA PISTA DE PÀDEL

Autor del Projecte Col·legi Oficial Nombre Data CSV
Serveis Tècnics Municipals                                            10/01/2019                      

Nom i Cognoms
Arquitecte                              LLUIS MAS PAGEROLS - JOAN CARLES JABARDO GARCIA

SEGON. Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període d’un mes mitjançant 
anunci en el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província.

TERCER. Sol·licitar que es redacti [informi/autorització] a [Administració competent] segons la 
legislació sectorial que sigui aplicable.

QUART. Rebuts els informes i en el cas de no presentar al·legacions  al projecte, emeti's
Informe-proposta de secretaria i  es doni trasllat a aquesta Alcaldia de l'expedient per a la 
seva



resolució.

Expedient 814/2018. Actuacions Preparatòries d'un Procediment de Contractació. 
Projecte construcció teatre i sales polivalents a Viladomiu Nou, Tercera Fase

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista dels següents antecedents:

Document Data/Núm. Observacions 
Encàrrec redacció projecte 29/01/2018 Junta de govern Local 
Recepció del Projecte d'Obres  04/06/2018
Memòria explicativa del projecte                             11/01/2019
Informe tècnics municipals                                      11/01/2019
Declaració equip redactor                                       14/01/2019
Informe de Secretaria                                             14/01/2019

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en els articles
21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en 
relació amb la Disposició  Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic,  per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, 

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d'obres:

Objecte:
PROJECTE EXECUTIU CONSTRUCCIÓ TEATRE I SALES 

POLIVALENTS A LA COLÓNIA VILADOMIU NOU- 
TERCERA FASE

Autor del Projecte Col·legi Oficial Nombre Data CSV

EIPO S.L. ENGINYER 8857 30/05/2018                      

SEGON. Sol·licitar la supervisió del projecte d'obres a l'Oficina o Unitat de Supervisió del
Consell Comarcal del Berguedà.

TERCER. Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període d’un mes mitjançant 
anunci en el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la 
Província.

QUART.  Rebuts els informes i en el cas de no presentar al·legacions al projecte, emeti's 
Informe-proposta de secretaria i doni trasllat a aquesta Alcaldia de l'expedient per a la seva 
resolució.

Expedient 68/2019. Contractacions. Subministrament de cadires - butaques per al Local 
del Blat



Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CADIRES - BUTAQUES PER AL LOCAL EL 
BLAT

Procediment: Obert Tramitació: Ordinària
Tipus de contracte: 

Subministraments

Classificació CPV: Revisió de preus /
391.1120-0

Accepta renovació: No 
fórmula: No

Accepta variants: No

Pressuposto base de licitació:
46.700 €

Impostos: 21% Total: 56.507 €

Valor estimat del contracte:
46.700 €

Impostos: 21% Total: 56.507 €

Data d'inici execució:
25/02/2019

Data fi execució:
25/03/2019

Durada execució: 1 Durada màxima:

Garantia provisional: No
Garantia definitiva: Sí
(5%)

Garantia complementària: No

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

Document Data/Núm. Observacions
Memòria justificativa                                      13/01/2019
Informe de Secretaria                                     14/01/2019
Informe d'Intervenció                                      14/01/2019
Plec prescripcions tècniques                          14/01/2019
Plec de clàusules administratives                   14/01/2019

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant 
procediment Obert simplificat.

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat 
amb l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic,  per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les 
Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014, 

S’ACORDA:

PRIMER.  Aprovar  l'expedient  de  contractació,  mitjançant  procediment  Obert   simplificat 
para Subministraments CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT DE CADIRES - BUTAQUES 
PER AL LOCAL EL BLAT, convocant la seva licitació.

SEGON. Aprovar la despesa corresponent:

Exercici Aplicació pressupostària Import IVA/IGIC Total RC
2019 330.624.00 46.700 € 21% 56.507 € .

TERCER.  Aprovar  els  Plecs  de  Clàusules Administratives  Particulars  i  de  Prescripcions
Tècniques que regiran el contracte.



QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat 
en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.

CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de 
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions 
tècniques.  La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar 
disponible aquest dia de publicació de l'anunci de licitació.

SISÈ. Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el 
perfil de contractant:

— MONTSERRAT MORERA CAMPRUBI, que actuarà com a President de la mesa.

— DAVID FONT SIMON Vocal (Alcalde de la Corporació).

— JOAN CARLES JABARDO GARCIA, Vocal (Aparellador  de la Corporació).

— LLUIS MAS PAGEROLS, Vocal.

—  CONXITA SNATMARTI SERRA, que actuarà com a Secretaria de la 
Mesa.

Expedient 26/2019. Aprovació Pla de Seguretat i Salut obres "Insonorització de les 
parets interiors de l'edifici "Espai Sant Tomàs".

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist el contracte per la INSONORITZACIÓ DE LES PARETS INTERIORS DE L’EDIFCI 
“ESPAI SANT TOMÀS”, l’adjudicació del qual a favor de AÏLLAMENTS I 
INSTAL.LACIONS RIAL, SL, s’ha realitzat per la Junta de Govern Local de data 18 de 
desembre de 2018.

Vist el Pla de Seguretat i Salut de les Obres presentat en aquest Ajuntament pel contractista
AÏLLAMENTS I INSTAL.LACIONS RIAL, SL, en data 9 de gener de 2019.

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals que literalment és com segueix:

“Que emet el Servei Tècnic Municipal en relació al Pla de Seguretat de l’obra  “INSONORITZACIÓ DE 
LES PARETS INTERIORS DE L’EDIFICI “ESPAI SANT TOMÀS”.

Promotor : AJUNTAMENT DE GIRONELLA
Contractista: AILLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL S.L.
Emplaçament: EDIFICI “ESPAI SANT TOMÀS”-CARRER SANT JOAN BAPTISTA LA 
SALLE Autor Pla de Seguretat: AILLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL S.L.
Pressupost: PEM 9.296,72 €
Coordinador de Seguretat: SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

El Pla de Seguretat redactat per  AILLAMENTS I INSTAL·LACIONS RIAL S.L. , desenvolupa i 
complementa, tal com estableix el R. D. 1627/97, les directrius per portar l’obra de “INSONORITZACIÓ 
DE LES PARETS INTERIORS DE L’EDIFICI “ESPAI SANT TOMÀS”, de forma correcta i segura. 
Descriu els riscos i les mesures preventives, així com els elements de protecció individual i col·lectiva a 
utilitzar en el decurs de les obres. També inclou la maquinària que es farà servir i el termini d’execució 
de l’obra



Per tot això, s’informa FAVORABLEMENT el Pla de Seguretat i es pot autoritzar l’ inici de les 

obres. No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.”.

Examinada la documentació que acompanya l’expedient. 

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per AÏLLAMENTS I 
INSTAL.LACIONS RIAL,, SL i per l’execució de l’obra INSONORITZACIÓ DE LES PARETS 
INTERIORS DE L’EDIFICI “ESPAI SANT TOMÀS”

SEGON. Donar trasllat d’aquest acord al contractista de les obres i al Coordinador de
Seguretat perquè procedeixi a la seva comunicació a l’autoritat laboral.

Expedient 61/2019. Aprovació Pla de Seguretat i Salut obres "Equipament escènic del
Local del Blat".

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist el contracte per l’EQUIPAMENT ESCÈNIC DEL LOCAL DEL BLAT, l’adjudicació del 
qual a favor de ESCENOTÈCNIC ENGINIERIA ESCÉNICA, SL, s’ha realitzat per la Junta de 
Govern Local de data 17 de setembre de 2018.

Vist el Pla de Seguretat i Salut de les Obres presentat en aquest Ajuntament pel contractista
ESCENOTÈCNIC ENGINIERIA ESCÉNICA, SL, en data 11 de gener de 2019.

Vist l’informe emès pels Serveis Tècnics Municipals que literalment és com segueix:

“Que emet el Servei Tècnic Municipal en relació al Pla de Seguretat de l’obra  “EQUIPAMENT 
ESCÈNIC DEL LOCAL DEL BLAT”.

Promotor : AJUNTAMENT DE GIRONELLA
Contractista: ESCENOTÈCNIC ENGINIERIA ESCÈNICA S.L 
Emplaçament: EDIFICI LOCAL DEL BLAT
Autor Pla de Seguretat: ESCENOTECNIC ENGINERIA ESCÈNICA S.L.
Pressupost: PEM 135.345,75 €
Coordinador de Seguretat: SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS

El Pla de Seguretat redactat per  ESCENOTÈCNIC ENGINERIA ESCÈNICA S.L. , desenvolupa i 
complementa, tal com estableix el R. D. 1627/97, les directrius per portar l’obra de “EQUIPAMENT 
ESCÈNIC DEL LOCAL DEL BLAT”, de forma correcta i segura. Descriu els riscos i les mesures 
preventives, així com els elements de protecció individual i col·lectiva a utilitzar en el decurs de les 
obres. També inclou la maquinària que es farà servir i el termini d’execució de l’obra

Per tot això, s’informa FAVORABLEMENT el Pla de Seguretat i es pot autoritzar l’ inici de les 

obres. No obstant la Corporació amb major criteri resoldrà.

Examinada la documentació que acompanya l’expedient.



S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut presentat per ESCENOTÉCNIC ENGINIERIA 
ESCÉNICA, SL i per l’execució de l’obra EQUIPAMENT ESCÈNIC DEL LOCAL DEL 
BLAT.

SEGON. Donar trasllat d’aquest acord al contractista de les obres i al Coordinador de
Seguretat perquè procedeixi a la seva comunicació a l’autoritat laboral.

Expedient 28/2019. Certificat aprofitament urbanístic finca C/Sant Marc, 16.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que, amb data 07/01/2019 16:51, va ser presentada per

Sol·licitant MARIA SENSADA PARCERISA 37597100N 
Representant MARIA GLORIA PLA CASAS 77729824J

sol·licitud d'emissió de Certificat d'Aprofitament Urbanístic de l'immoble situat en

Referència Cadastral 7632109DG0573S0001FT 
Localització CARRER SANT MARC ,16

Vist que, de conformitat amb la Provisió d'Alcaldia, va ser emès informe de Secretaria referent 
a la legislació aplicable i el procediment a seguir, que literalment és com segueix:
“Expedient núm.: 28/2019
Informe de Secretaria
Procediment: Certificats o Informes Urbanístics
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

INFORME DE SECRETARIA

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 9 / de gener / 2019 i en compliment del  
que s’estableix en l'article 3.3 a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d'administració local amb habilitació de caràcter nacional emeto el següent,

INFORME

PRIMER. El certificat d'aprofitament urbanístic expressarà quin és el règim urbanístic aplicable a la 
finca o finques al moment de la seva sol·licitud, indicant:

— Els instruments de planejament i gestió urbanístics aplicables, així com si algun d'ells està en 
tramitació o subjecte a procediments de revisió o modificació i, en aquest cas,  si s'ha acordat la 
suspensió de tramitacions i de l'atorgament de llicències que regula l'article 71 de la Llei d'urbanisme.

— La classificació i la qualificació del sòl, amb indicació dels paràmetres aplicables respecte a l'ús del 
sòl, les condicions d'edificació i l'aprofitament del subsòl.

— Si escau, el sector de planejament o el polígon d'actuació urbanística en què està inclosa la finca.

— Les altres determinacions urbanístiques significatives que condicionin l'aprofitament i l'ús del terreny.



Les persones interessades poden demanar l'emissió de certificats d'aprofitament urbanístic d'una o 
d'unes finques concretes a l'ajuntament competent, que ha de notificar el certificat pertinent, subscrit pel  
secretari o secretària de l'ajuntament. En cas de finques no contigües, cal sol·licitar i emetre un certificat  
per a cadascuna d'elles.

SEGON. La Legislació aplicable ve establerta per:

— Els articles 16 i 20 del Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 de 
juliol.

— L'article 105 del Text refós de la Llei d'urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost.

— L'article 5 del Text refós de la Llei de Sòl i Rehabilitació Urbana aprovat per Reial decret Legislatiu
7/2015, de 30 d'octubre.

— L'article 53.1.o) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

—  La  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procediment  Administratiu  Comú  de  les  Administracions
Públiques.

— Pla general d’ordenació urbana de Gironella

TERCER. S'entén per informació urbanística tota la documentació de què disposin les administracions 
públiques, en qualsevol forma d'expressió i en qualsevol suport material, referida als instruments de 
planejament i gestió urbanístics i, en general, al règim urbanístic del sòl i a les activitats i limitacions que 
puguin afectar-ho.

QUART. El certificat d'aprofitament urbanístic, en el cas de què la finca sigui edificable i susceptible 
d'obtenir llicència urbanística directament i immediatament, té una vigència de sis mesos, a comptar des 
de la notificació a les persones interessades.

CINQUÈ. El procediment per dur a terme la concessió del Certificat d'Aprofitament Urbanístic és el 
següent:

A. Presentada la sol·licitud de certificat d’aprofitament urbanístic, s'inicia el procediment mitjançant
Provisió d'Alcaldia.

Si la documentació presentada està incompleta o presenta deficiències formals, ha de requerir-se al  
sol·licitant perquè l'esmeni, atorgant-li un termini de deu dies prorrogable, conforme a l'article 68 de la 
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, 
advertint-li que si així no ho fes, se li tindrà per desistit de la seva petició, prèvia resolució expressa que 
ha de notificar-se a l'interessat.

B. Els  Serveis  Tècnics Municipals  elaboressin  un informe  en el qual  quedaran reflectides  les 
circumstàncies i les condicions urbanístiques de la finca pel qual s'hagi sol·licitat  el Certificat  
d'Aprofitament Urbanístic, en particular la classificació i la qualificació del sòl, condicions d'edificació o 
altres determinacions urbanístiques significatives que condicionin l'aprofitament i l'ús del terreny.

C. L'Ajuntament haurà d'expedir el Certificat d'Aprofitament Urbanístic (amb el contingut de l'informe 
dels Serveis Tècnics) en termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud per l'interessat, [de 
conformitat amb l'article 20.1 del Reglament de la Llei d'Urbanisme aprovat per Decret 305/2006, de 18 
de juliol].”.

Vist que, en compliment del que es disposa en la Provisió d'Alcaldia, es va emetre informe 
dels Serveis Tècnics sobre les circumstàncies urbanístiques, que literalment és com segueix: 
“Expedient núm.: 28/2019
Informe dels Serveis Tècnics Municipals



Procediment: Certificats o Informes Urbanístics
Tipus d'Informe: Definitiu

INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 

Vista la sol·licitud presentada per

Sol·licitant MARIA SENSADA PARCERISA 37597100N 

Representant MARIA GLORIA PLA CASAS 77729824J

i examinada la documentació que l'acompanya en relació amb la Certificat d'Aprofitament Urbanístic 
per a l'immoble situat en

Referència Cadastral 7632109DG0573S0001FT 

Localització CARRER SANT MARC ,16

amb el que es disposa en la Provisió d'Alcaldia, emeto el següent,  

INFORME

PRIMER. La situació de l'immoble és la següent:

— Ubicació: CARRER SANT MARC ,16.

— Superfície. 5.724 m2

— Referència cadastral: 7632109DG0573S0001FT.

SEGON. El planejament urbanístic  que resulta aplicable a l'immoble és el següent:

— Pla  General aprovat definitivament per la  Comissió d’Urbanisme de Barcelona  en data 13 de 
desembre de 2000 i el se Text Refòs en data 18 de setembre de 2002. Publicat al DOGC nº 3811 de 
data 30 de gener de 2003.
— De conformitat amb el Pla General vigent, la finca  es troba situada en zona urbana.

TERCER. Segons el planejament el sòl en què està situada la finca està classificat com a sòl urbà. Dins 
d’aquesta finca de 5724 m2 hi han les següents classificacions(veure plànol adjunt):
SÒL URBÀ- ZONA D’EIXAMPLE SUBURBÀ- CLAU 2C
PJ- PARCS I JARDINS URBANS 
E- EQUIPAMENTS
V- SISTEMA VIARI

QUART. El grau d'urbanització de l'immoble és el següent:
— Serveis existents:  No te accés rodat pavimentat  ni   sanejament   ni  subminstrament  d'aigua ni  
d'energia eléctrica ni voreres. Actualment és un camp de conreu amb una sola construcción destinada a 
magatzem(87m2)

—  Serveis  que  haurien  d'executar-se:  accés  rodat  pavimentat,  proveïment  de  sanejament  i  
subministrament d'aigua i d'energia eléctrica i encintat de voreres.

CINQUÈ. Les condicions d'edificatòria previstes en el Pla General són:  
ZONA EIXAMPLE SUBURBÀ-CLAU 2C

— Front mínim de parcel·la. 6 metres

— Ordenació: Alineada a vial



— Fondària edificable: 13 metres

— Altura màxima: PB+2PP- 10,50 metres
Les futures edificacions compliran l’article 84.3 de les condicions d’edificació del Pla general.
A data d’avui, no s’han efectuat les cessions corresponents a Parcs i jardins, Equipament i Vial.  
Això és totel que s’ha d’informar respecte la finca mencionda en l’encapçalament.

S’ACORDA:

PRIMER. Expedir Certificat d'Aprofitament Urbanístic sobre l'immoble situat en

Referència Cadastral 7632109DG0573S0001FT 
Localització CARRER SANT MARC ,16

amb el contingut de l'informe dels Serveis Tècnics Municipals de data 10 de gener de 2019. 

SEGON. Remetre el document  a l'interessada.

Expedient 64/2019. Liquidació despesa 2018 Treballadora Social i SAD Dependència
Ajuntament de Sagàs.

Favorable                                                                                                     Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti 
ment

Tenint en compte el deute que té pendent l’AJUNTAMENT DE SAGÀS, amb aquest 
Ajuntament en concepte d' APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DESPESA 2018 TREBALLADORA 
SOCIAL I SAD DEPENDÈNCIA.

S’ACORDA:

PRIMER.  Aprovar  la LIQUIDACIÓ  DESPESA  2018  TREBALLADORA  SOCIAL  I  SAD 
DEPENDÈNCIA, sent el seu tenor literal el que, a continuació, es detalla:

Treballadora
Social
SAD 
Dependència
SAD 
Social

COST TOTAL SUBVENCIÓ CC   % ASSIGNAT COST MUNICIPI
38.462,17 19.765,00 3,25% 607,65

2.646,00 1.746,36 899,64

TOTAL                                                                                                                      1.507,29

SEGON.  Notificar la present resolució   a l'obligat tributari la quantitat assenyalada amb 
expressió dels mitjans d'impugnació que poden ser exercits,  òrgan davant el qual hagin de 
presentar-se i termini per a la seva interposició, i el lloc, termini i forma en què hagi de ser 
satisfeta el deute tributari.

Expedient 65/2019. Liquidació despesa 2018 Treballadora Social i SAD Social



Ajuntament de Santa Maria de Merlès.

Favorable                                                                                                      Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti 
ment

Tenint en compte el deute que té pendent l’AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE 
MERLÈS, amb aquest Ajuntament en concepte d’APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DESPESA 
2018
TREBALLADORA SOCIAL I SAD SOCIAL. 

S’ACORDA:

PRIMER.  Aprovar  la LIQUIDACIÓ  DESPESA  2018  TREBALLADORA  SOCIAL  I  SAD 
SOCIAL, sent el seu tenor literal el que, a continuació, es detalla:

Treballadora
Social
SAD 
Dependència
SAD 
Social

COST TOTAL SUBVENCIÓ CC   % ASSIGNAT COST MUNICIPI
38.462,17 19.765,00 3,25% 607,65

352,80 232,85 119,95

TOTAL                                                                                                                         727,60

SEGON.  Notificar la present resolució   a l'obligat tributari la quantitat assenyalada amb 
expressió dels mitjans d'impugnació que poden ser exercits,  òrgan davant el qual hagin de 
presentar-se i termini per a la seva interposició, i el lloc, termini i forma en què hagi de ser 
satisfeta el deute tributari.

Expedient 66/2019. Liquidació despesa 2018 Educadora Social Ajuntament de
Casserres

Favorable                                                                                                    Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti 
ment

Tenint en compte el deute que té pendent l’AJUNTAMENT DE CASSERRES, amb 
aquest Ajuntament en concepte d’APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DESPESA 2018 
EDUCADORA SOCIAL .

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar la  LIQUIDACIÓ DESPESA 2018 EDUCADORA SOCIAL, sent el seu tenor 
literal el que, a continuació, es detalla:

Educadora
Social
SAD 
Dependència
SAD 
Social

COST TOTAL SUBVENCIÓ CC   % ASSIGNAT COST MUNICIPI
38.461,07 19.765,00 25,00% 4.674,02



TOTAL                                                                                                                     4.674,02

SEGON.  Notificar la present resolució   a l'obligat tributari la quantitat assenyalada amb 
expressió dels mitjans d'impugnació que poden ser exercits,  òrgan davant el qual hagin de 
presentar-se i termini per a la seva interposició, i el lloc, termini i forma en què hagi de ser 
satisfeta el deute tributari.

Expedient 67/2019. Liquidació despesa 2018 Dinamitzadora Gent Gran Ajuntament de
Casserres

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Tenin en compte el deute que té pendent l’AJUNTAMENT DE CASSERRES, amb aquest 
Ajuntament en concepte d’APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DESPESA 2018 DINAMITZADORA 
GENT GRAN .

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar la  LIQUIDACIÓ DESPESA 2018 DINAMITZADORA GENT GRAN, sent el 
seu tenor literal el que, a continuació, es detalla:

Dinamitzadora 
gent gran

COST TOTAL % ASSIGNAT COST MUNICIPI
21.791,77€ 16,67% 3.632,69€

SEGON.  Notificar la present resolució   a l'obligat tributari la quantitat assenyalada amb 
expressió dels mitjans d'impugnació que poden ser exercits,  òrgan davant el qual hagin de 
presentar-se i termini per a la seva interposició, i el lloc, termini i forma en què hagi de ser 
satisfeta el deute tributari.

Expedient 62/2019. Contractacions. Contracte d'actuació de Zamba Show a la Revetlla 
de Sant Joan 2019.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist el contracte entre l’Ajuntament de Gironella i La Sal dels Mars, per participar a la Revetlla 
de Sant Joan 2019, el dia 23 de juny de 2019, el qual puja l’import de 1.800 €, un IVA de 378
€, el que fa un total de 2.178 euros. 

S’ACORDA:

PRIMER.- Aprovar  el  contracte  entre  l’Ajuntament  de  Gironella i  La  Sal  dels  Mars,  per



participar a la Revetlla de Sant Joan, el dia 23 de juny de 2019, els qual puja l’import de 1.800
€, un IVA de 378 €, el que fa un total de 2.178 euros.

SEGON.- Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 265/2018. Llicència d'Animals Potencialment Perillosos, Rotweiler, xip 
número 978101081885442.

Favorable                                                                                      Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que, amb data 09/02/2018 11:09, es va presentar per FRANCESC PEÑA MARTINEZ, 
sol·licitud de Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos.

Vist  que, per Provisió  d'Alcaldia de data 12 / de febrer / 2018, es va sol·licitar informe 
d'aquesta Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, que literalment és 
com segueix:

“Expedient núm.: 265/2018
Informe de Secretaria
Procediment: Llicència d'Animals Potencialment Perillosos
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

INFORME DE SECRETARIA

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 12 / de febrer / 2018 i en compliment de 
l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim 
Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,

INFORME

PRIMER. De conformitat amb el que es disposa en l'article 2 del Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre 
Mesures en Matèria  de Gossos Considerats Potencialment Perillosos  «Es consideren gossos 
potencialment perillosos, a més dels quals preveu l'article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, els que 
preveu l'article 2 del Reial decret 287/2002, de 22 de març.

2.2   Correspon  als ajuntaments  determinar  la  potencial  perillositat  dels gossos  que  manifestin  un 
caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o altres animals. La 
potencial perillositat haurà de determinar-se en atenció a criteris objectius, bé d'ofici o després d'una 
notificació o denúncia, amb l'informe previ d'un/una de veterinari/a habilitat/a para aquesta tasca »

SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per:

— La Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre Tinença de Gossos Considerats Potencialment Perillosos.

— L'article 3 i següents del Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre Mesures en Matèria de Gossos
Considerats Potencialment Perillosos

— Els articles 3 i següents de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença 
d'Animals Potencialment Perillosos.

— Els articles 3 i següents del Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.



TERCER. L'obtenció de la llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos 
requerirà el compliment per l'interessat dels següents requisits:

a) Ser major d'edat.

b) No haver estat condemnat/a per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la 
integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així  
com no estar privat/a per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos. La 
persona  sol·licitant  de  la  llicència  haurà  d'aportar  el  corresponent  certificat  emès  pels  òrgans 
competents del Ministeri de Justícia.

c)  No  haver  estat  sancionat/a  per  infraccions  greus  o  molt  greus  amb  alguna  de  les  sancions 
accessòries de les quals  preveu l'article 13.3  de la Llei  de les Corts  Generals  50/1999, de 23 de 
desembre,  sobre  el  règim  jurídic  d'animals  potencialment  perillosos.  No  obstant  això,  no  serà 
impediment per a l'obtenció o, si escau, renovació de la llicència, haver estat  sancionat/a amb la 
suspensió temporal de la mateixa, sempre que, al moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió 
anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament.

Igualment, no haver estat sancionat/a per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de 
l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

[A l'efecte de facilitar la justificació del compliment d'aquest requisit, en aquells casos en què no existeixi 
delegació per sancionar  als ajuntaments, els delegats  territorials del Departament  de Medi ambient 
notificaran a l'ajuntament corresponent les sancions  imposades que hagin comportat mesures 
accessòries].

d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos.  
[Aquest requisit s'acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o 
revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.  Aquest 
certificat haurà d'emetre's amb la comprovació prèvia del compliment dels requisits de capacitat física i  
aptitud psicològica, de conformitat amb el que estableix l'article 6 del Reial decret 287/2002, de 22 de 
març, i tindrà la vigència establerta en l'article 7 del mateix Reial decret].

i)  Acreditació d'haver formalitzat un segur de responsabilitat civil per a danys a tercers amb una 
cobertura no inferior a 150.253 euros, d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 
de juliol, en  la redacció donada per la Llei 21/2001, de  28 de desembre, de  mesures fiscals i  
administratives.

En aquesta pòlissa hauran de figurar les dades d'identificació de l'animal. Anualment, coincidint amb la 
renovació de la pòlissa, haurà de lliurar-se una còpia a l'ajuntament a fi que pugui comprovar-se la seva 
vigència.

QUART. A més dels requisits anteriors després de l'entrada en vigor del Decret 170/2002 d'11 de juny, 
les  persones  que  vulguin  adquirir  un  gos  potencialment  perillós  hauran  d'aportar  un  document 
acreditatiu de la identificació mitjançant microxip de l'animal que volen adquirir, emesa pel nucli zoològic 
de procedència de l'animal.

CINQUÈ. La llicència serà atorgada, a petició de l'interessat una vegada verificats els requisits anteriors 
i tindrà un període de validesa de cinc anys, podent  ser renovada per períodes successius d'igual  
durada.

La llicència perdrà la seva vigència al moment que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits 
abans enumerats. Igualment qualsevol variació de les dades que figuren en la llicència haurà de ser 
comunicada pel seu titular en el termini de 15 dies explicats des de la data en què es produeixi, a 
l'òrgan competent del municipi al que correspon la seva expedició.

SISÈ. En el cas que d'ofici o després d'una notificació o denúncia, i sobre la base de criteris objectius i  
amb l'informe previ d'un veterinari habilitat per a aquesta tasca, per l'Ajuntament s'apreciés potencial  
perillositat d'un gos, la persona posseïdora del gos potencialment perillós disposarà del termini d'un



mes des que l'autoritat municipal li comuniqui la potencial perillositat de l'animal per sol·licitar  la 
corresponent llicència.

SETÈ. El procediment és el següent:

A. La Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, l'emet l'Ajuntament en 
què gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Correspon a l'Alcalde resoldre sobre l'atorgament 
de la llicència o la declaració de la seva innecessarietat, de conformitat amb l'establert per l'article
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

B. La llicència haurà d'atorgar-se en el termini de tres mesos, el termini s'interromprà, si resultessin 
deficiències esmenables, perquè en el termini de deu dies, explicats a partir de la notificació d'aquestes 
deficiències, pugui esmenar-les l'interessat.

El silenci administratiu s'entendrà positiu (article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Publiques).

C. En virtut de l'article 6 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença 
d'Animals Potencialment Perillosos, el titular de la llicència té l'obligació de sol·licitar la inscripció en el  
Registre Municipal d'Animals de Companyia secció d'Animals Potencialment Perillosos, dins dels quinze 
dies següents a la data en què s'obtingui la corresponent llicència de la Corporació.

D.  L'Ajuntament  haurà  de  remetre  les  dades  del  Registre  Municipal  al  Registre  de  la  Comunitat
Autònoma als efectes oportuns.”.

Vist que, així mateix,  es va sol·licitar informe dels Serveis de l’OAC,  que literalment és 
segueix:
“ Expedient núm.: 265/2018
Informe dels Serveis Tècnics Municipals
Procediment: Llicència d'Animals Potencialment Perillosos
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x] 

INFORME OAC

Vista la sol·licitud presentada per FRANCESC PEÑA MARTINEZ i examinada la documentació que li
acompanya en relació amb la sol·licitud de concessió de Llicència per a la Tinença i Conducció de 
Gossos Potencialment Perillosos i de conformitat amb el que es disposa en la Provisió d'Alcaldia, emeto 
el següent

INFORME 

PRIMER. L'animal pel qual se sol·licita llicència

Nom DANKA DE CAN LLOP NEGRE 

Espècie GOS

Raça ROTWEILER 

Sexe Femella

Color --------                           

Naixement 16/10/2017

Núm. xip 978101081885442

Núm. llicencia -----------                    

Pertany a la raça Rotweiler, inclosa en l'article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol/ els que preveu 
l'article 2 del Reial decret 287/2002, de 22 de març o en l'Annex I del RealDecreto 287/2002, de 22 de 
març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la 
Tinença d'Animals Potencialment] pel que pot ser considerat com un gos potencialment perillós.

SEGON. Examinada la documentació que acompanya a la sol·licitud, queda constatat que tant el



sol·licitant de la llicència com l'animal compleix els requisits establerts legalment.

En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de la concessió de Llicència per a la Tinença i
Conducció de Gossos Potencialment Perillosos.”.

S’ACORDA:

PRIMER. Atorgar Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, 
per a tinença d'un

Nom DANKA DE CAN LLOP NEGRE 
Espècie GOS
Raça ROTWEILER 
Sexe Femella
Color
Naixement 16/10/2017
Núm. xip 978101081885442

Núm. llicencia

a FRANCESC PEÑA MARTINEZ propietari del mateix.  Aquesta llicència haurà de ser 
renovada cada cinc anys, amb la finalitat de comprovar que l'interessat segueix complint els 
requisits que se li van exigir per a la seva obtenció.

SEGON.  Obtinguda  la  llicència  el  propietari,  tindran  l'obligació  d'identificar  i  registrar  al 
mateix.

TERCER.  El titular de la llicència té l'obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre 
Municipal  d'Animals  de  Companyia  secció  d'Animals  Potencialment  Perillosos  dins  dels 
quinze dies següents a la data en què hagi obtingut la corresponent llicència.

QUART. Les obligacions que han de cumplir els titulars d’una Llicència per a la Tinença i
Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, són:
En compliment de les obligacions establertes en Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença 
d'animals considerats potencialment perillosos, en la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre 
el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos i del seu Reglament, 
regulat per Reial decret 287/2002, de 22 de març, s'estableixen com a obligacions del titular 
de  la  Llicència  per  a  la  Tinença  i  Conducció  de  Gossos  Potencialment  Perillosos,  les 
següents:

— Els propietaris, criadors o forquilles d'animals potencialment perillosos tindran l'obligació 
d'identificar als animals amb un microxip.

— El titular de la Llicència té l'obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre d'Animals 
Potencialment Perillosos dins dels quinze  dies següents a la data en què  hagi obtingut la 
corresponent Llicència.

— La presència  d'animals potencialment perillosos en llocs o  espais públics exigirà  que la 
persona que els condueixi i controli porti amb si la Llicència administrativa, i la certificació 
acreditativa  de la inscripció de l'animal en el Registre Municipal d'Animals Potencialment 
Perillosos.

— Els gossos potencialment perillosos hauran de portar obligatòriament un morrió apropiat 
per a la tipologia racial de cada animal, en llocs i espais públics.

— Hauran de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2



metres, sense que pugui portar-se més d'un d'aquests gossos per persona. En cap cas podrà 
ser conduït per un menor de 18 anys.

— Si l'animal es troba en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol 
altre lloc determinat, hauran d'estar lligats, tret que disposi d'habitacle amb la superfície, 
altura i adequat tancament, per protegir a les persones o animals que accedeixin o s'apropin 
a aquests llocs.

— La substracció o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable 
del Registre Municipal d'Animals Potencialment Perillosos, en el termini de 48 hores des que 
tingui coneixement d'aquests fets.

— La venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua de l'animal haurà de comunicar-se al
Registre Municipal.

— Pel trasllat d'un animal potencialment perillós d'una Comunitat Autònoma a una altra, si és 
per un període superior a tres mesos  o de manera permanent,  haurà d'efectuar  les 
inscripcions oportunes en els Registres Municipals.

— En les fulles registrals  de cada animal es farà constar igualment el certificat de sanitat 
animal, expedit per l'Autoritat competent, que acrediti, anualment, la inexistència de malalties 
o trastorns que ho facin especialment perillós.

Expedient 268/2018. Llicència d'Animals Potencialment Perillosos, Rotweiler, xip 
número 978101081885442.

Favorable                                                                                      Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que, amb data 09/02/2018 11:30, es va presentar per SHEILA  MORALES CERRO, 
sol·licitud de Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos.

Vist  que, per Provisió  d'Alcaldia de data 12 / de febrer / 2018, es va sol·licitar informe 
d'aquesta Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, que literalment és 
com segueix:
“Expedient núm.: 268/2018
Informe de Secretaria
Procediment: Llicència d'Animals Potencialment Perillosos
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

INFORME DE SECRETARIA

D'acord amb l'ordenat per l'Alcaldia mitjançant Provisió de data 12 / de febrer / 2018 i en compliment de 
l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el Règim 
Jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent,

INFORME

PRIMER. De conformitat amb el que es disposa en l'article 2 del Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre 
Mesures en Matèria  de Gossos Considerats Potencialment Perillosos  «Es consideren gossos 
potencialment perillosos, a més dels quals preveu l'article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, els que 
preveu l'article 2 del Reial decret 287/2002, de 22 de març.



2.2   Correspon  als ajuntaments  determinar  la  potencial  perillositat  dels gossos  que  manifestin  un 
caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o altres animals. La 
potencial perillositat haurà de determinar-se en atenció a criteris objectius, bé d'ofici o després d'una 
notificació o denúncia, amb l'informe previ d'un/una de veterinari/a habilitat/a para aquesta tasca »

SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per:

— La Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre Tinença de Gossos Considerats Potencialment Perillosos.

— L'article 3 i següents del Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre Mesures en Matèria de Gossos
Considerats Potencialment Perillosos

— Els articles 3 i següents de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença 
d'Animals Potencialment Perillosos.

— Els articles 3 i següents del Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.

TERCER. L'obtenció de la llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos 
requerirà el compliment per l'interessat dels següents requisits:

a) Ser major d'edat.

b) No haver estat condemnat/a per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la 
integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així  
com no estar privat/a per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos. La 
persona  sol·licitant  de  la  llicència  haurà  d'aportar  el  corresponent  certificat  emès  pels  òrgans 
competents del Ministeri de Justícia.

c)  No  haver  estat  sancionat/a  per  infraccions  greus  o  molt  greus  amb  alguna  de  les  sancions 
accessòries de les quals  preveu l'article 13.3  de la Llei  de les Corts  Generals  50/1999, de 23 de 
desembre,  sobre  el  règim  jurídic  d'animals  potencialment  perillosos.  No  obstant  això,  no  serà 
impediment per a l'obtenció o, si escau, renovació de la llicència, haver estat  sancionat/a amb la 
suspensió temporal de la mateixa, sempre que, al moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió 
anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament.

Igualment, no haver estat sancionat/a per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de 
l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.

d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos.  
[Aquest requisit s'acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o 
revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.  Aquest 
certificat haurà d'emetre's amb la comprovació prèvia del compliment dels requisits de capacitat física i  
aptitud psicològica, de conformitat amb el que estableix l'article 6 del Reial decret 287/2002, de 22 de 
març, i tindrà la vigència establerta en l'article 7 del mateix Reial decret].

e)  Acreditació d'haver formalitzat un segur de responsabilitat civil per a danys a tercers amb una 
cobertura no inferior a 150.253 euros, d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 
de juliol, en  la redacció donada per la Llei 21/2001, de  28 de desembre, de  mesures fiscals i  
administratives.

En aquesta pòlissa hauran de figurar les dades d'identificació de l'animal. Anualment, coincidint amb la 
renovació de la pòlissa, haurà de lliurar-se una còpia a l'ajuntament a fi que pugui comprovar-se la seva 
vigència.

QUART. A més dels requisits anteriors després de l'entrada en vigor del Decret 170/2002 d'11 de juny, 
les  persones  que  vulguin  adquirir  un  gos  potencialment  perillós  hauran  d'aportar  un  document 
acreditatiu de la identificació mitjançant microxip de l'animal que volen adquirir, emesa pel nucli zoològic 
de procedència de l'animal.



CINQUÈ. La llicència serà atorgada, a petició de l'interessat una vegada verificats els requisits anteriors 
i tindrà un període de validesa de cinc anys, podent  ser renovada per períodes successius d'igual  
durada.

La llicència perdrà la seva vigència al moment que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits 
abans enumerats. Igualment qualsevol variació de les dades que figuren en la llicència haurà de ser 
comunicada pel seu titular en el termini de 15 dies explicats des de la data en què es produeixi, a 
l'òrgan competent del municipi al que correspon la seva expedició.

SISÈ. En el cas que d'ofici o després d'una notificació o denúncia, i sobre la base de criteris objectius i  
amb l'informe previ d'un veterinari habilitat per a aquesta tasca, per l'Ajuntament s'apreciés potencial  
perillositat d'un gos, la persona posseïdora del gos potencialment perillós disposarà del termini d'un 
mes des que l'autoritat municipal li comuniqui la potencial perillositat de l'animal per sol·licitar  la 
corresponent llicència.

SETÈ. El procediment és el següent:

A. La Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, l'emet l'Ajuntament en 
què gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Correspon a l'Alcalde resoldre sobre l'atorgament 
de la llicència o la declaració de la seva innecessarietat, de conformitat amb l'establert per l'article
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

B. La llicència haurà d'atorgar-se en el termini de tres mesos, el termini s'interromprà, si resultessin 
deficiències esmenables, perquè en el termini de deu dies, explicats a partir de la notificació d'aquestes 
deficiències, pugui esmenar-les l'interessat.

El silenci administratiu s'entendrà positiu (article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Publiques).

C. En virtut de l'article 6 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença 
d'Animals Potencialment Perillosos, el titular de la llicència té l'obligació de sol·licitar la inscripció en el  
Registre Municipal d'Animals de Companyia secció d'Animals Potencialment Perillosos, dins dels quinze 
dies següents a la data en què s'obtingui la corresponent llicència de la Corporació.

D.  L'Ajuntament  haurà  de  remetre  les  dades  del  Registre  Municipal  al  Registre  de  la  Comunitat
Autònoma als efectes oportuns.”.

Vist que, així mateix, es va sol·licitar informe dels Serveis de l’OAC, que literalment és com 
segueix:
“Expedient núm.: 268/2018
Informe dels Serveis Tècnics Municipals
Procediment: Llicència d'Animals Potencialment Perillosos
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

INFORME OAC

Vista la sol·licitud presentada per SHEILA MORALES CERRO i examinada la documentació que li  
acompanya en relació amb la sol·licitud de concessió de Llicència per a la Tinença i Conducció de 
Gossos Potencialment Perillosos i de conformitat amb el que es disposa en la Provisió d'Alcaldia, emeto 
el següent

INFORME 

PRIMER. L'animal pel qual se sol·licita llicència

Nom DANKA DE CAN LLOP NEGRE 

Espècie GOS

Raça ROTWEILER



Sexe Femella

Color ----------                           

Naixement 16/10/2017

Núm. xip 978101081885442

Núm. llicencia -----------                      

Pertany a la raça Rotweiler, inclosa en l'article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol/ els que preveu 
l'article 2 del Reial decret 287/2002, de 22 de març o en l'Annex I del RealDecreto 287/2002, de 22 de 
març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la 
Tinença d'Animals Potencialment] pel que pot ser considerat com un gos potencialment perillós.

SEGON. Examinada la documentació que acompanya a la sol·licitud,  queda constatat que tant el  
sol·licitant de la llicència com l'animal compleixen els requisits establerts legalment.

En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de la concessió de Llicència per a la Tinença i
Conducció de Gossos Potencialment Perillosos.”.

S’ACORDA:

PRIMER. Atorgar Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, 
per a tinença d'un

Nom DANKA DE CAN LLOP NEGRE 
Espècie GOS
Raça ROTWEILER 
Sexe Femella
Color
Naixement 16/10/2017
Núm. xip 978101081885442

Núm. llicencia

a SHEILA MORALES CERRO propietari del mateix. Aquesta llicència haurà de ser renovada 
cada cinc anys,  amb la finalitat de comprovar que l'interessat segueix complint els requisits 
que se li van exigir per a la seva obtenció.

SEGON.  Obtinguda  la  llicència  el  propietari,  tindran  l'obligació  d'identificar  i  registrar  al 
mateix.

TERCER.  El titular de la llicència té l'obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre 
Municipal  d'Animals  de  Companyia  secció  d'Animals  Potencialment  Perillosos  dins  dels 
quinze dies següents a la data en què hagi obtingut la corresponent llicència.

QUART. Les obligacions que  han de cumplir els titulars d’una llicència per a la Tinença 
i
Conducció de gossos Potencialment Perillosos, són:

En compliment de les obligacions establertes en Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença 
d'animals considerats potencialment perillosos, en la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre 
el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos i del seu Reglament, 
regulat per Reial decret 287/2002, de 22 de març, s'estableixen com a obligacions del titular 
de  la  Llicència  per  a  la  Tinença  i  Conducció  de  Gossos  Potencialment  Perillosos,  les 
següents:

— Els propietaris, criadors o forquilles d'animals potencialment perillosos tindran l'obligació 
d'identificar als animals amb un microxip.



— El titular de la Llicència té l'obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre d'Animals 
Potencialment Perillosos dins dels quinze  dies següents a la data en què  hagi obtingut la 
corresponent Llicència.

— La presència  d'animals potencialment perillosos en llocs o  espais públics exigirà  que la 
persona que els condueixi i controli porti amb si la Llicència administrativa, i la certificació 
acreditativa  de la inscripció de l'animal en el Registre Municipal d'Animals Potencialment 
Perillosos.

— Els gossos potencialment perillosos hauran de portar obligatòriament un morrió apropiat 
per a la tipologia racial de cada animal, en llocs i espais públics.

— Hauran de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 
metres, sense que pugui portar-se més d'un d'aquests gossos per persona. En cap cas podrà 
ser conduït per un menor de 18 anys.

— Si l'animal es troba en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol 
altre lloc determinat, hauran d'estar lligats, tret que disposi d'habitacle amb la superfície, 
altura i adequat tancament, per protegir a les persones o animals que accedeixin o s'apropin 
a aquests llocs.

— La substracció o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable 
del Registre Municipal d'Animals Potencialment Perillosos, en el termini de 48 hores des que 
tingui coneixement d'aquests fets.

— La venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua de l'animal haurà de comunicar-se al
Registre Municipal.

— Pel trasllat d'un animal potencialment perillós d'una Comunitat Autònoma a una altra, si és 
per un període superior a tres mesos  o de manera permanent,  haurà d'efectuar  les 
inscripcions oportunes en els Registres Municipals.

— En les fulles registrals  de cada animal es farà constar igualment el certificat de sanitat 
animal, expedit per l'Autoritat competent, que acrediti, anualment, la inexistència de malalties 
o trastorns que ho facin especialment perillós.

Expedient 1683/2018. Llicències d'Animals Potencialment Perillosos, American
Stafforshire Terrier, xip número 985120030872661.

Favorable                                                                                         Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist que, amb data 13/12/2018 10:23, es va presentar per MARIA CRISTINA SALAZAR 
CORDOBA, sol·licitud de Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment 
Perillosos.

Vist que, per Provisió d'Alcaldia de data 18 / de desembre / 2018, es va sol·licitar informe 
d'aquesta Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir, que literalment és 
com segueix:
“Expedient núm.: 1683/2018
Informe de Secretaria
Procediment: Llicències d'Animals Potencialment Perillosos



Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]

INFORME DE SECRETARIA

D'acord  amb  l'ordenat  per  l'Alcaldia  mitjançant  Provisió  de  data  18  /  de  desembre  /  2018  i  en 
compliment de l'establert en l'article 3.a) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el Règim Jurídic  dels  funcionaris d'Administració  Local  amb habilitació  de caràcter  nacional,  
emeto el següent,

INFORME

PRIMER. De conformitat amb el que es disposa en l'article 2 del Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre 
Mesures en Matèria  de Gossos Considerats Potencialment Perillosos  «Es consideren gossos 
potencialment perillosos, a més dels quals preveu l'article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol, els que 
preveu l'article 2 del Reial decret 287/2002, de 22 de març.

2.2   Correspon  als ajuntaments  determinar  la  potencial  perillositat  dels gossos  que  manifestin  un 
caràcter marcadament agressiu o que hagin protagonitzat agressions a persones o altres animals. La 
potencial perillositat haurà de determinar-se en atenció a criteris objectius, bé d'ofici o després d'una 
notificació o denúncia, amb l'informe previ d'un/una de veterinari/a habilitat/a para aquesta tasca »

SEGON. La Legislació aplicable ve determinada per:

— La Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre Tinença de Gossos Considerats Potencialment Perillosos.

— L'article 3 i següents del Decret 170/2002, d'11 de juny, sobre Mesures en Matèria de Gossos
Considerats Potencialment Perillosos

— Els articles 3 i següents de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença 
d'Animals Potencialment Perillosos.

— Els articles 3 i següents del Reial decret 287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei
50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos.

TERCER. L'obtenció de la llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos 
requerirà el compliment per l'interessat dels següents requisits:

a) Ser major d'edat.

b) No haver estat condemnat/a per delictes d'homicidi, lesions, tortures, contra la llibertat o contra la 
integritat moral, la llibertat sexual i la salut pública, associació amb banda armada o de narcotràfic, així  
com no estar privat/a per resolució judicial del dret a la tinença d'animals potencialment perillosos. La 
persona  sol·licitant  de  la  llicència  haurà  d'aportar  el  corresponent  certificat  emès  pels  òrgans 
competents del Ministeri de Justícia.

c)  No  haver  estat  sancionat/a  per  infraccions  greus  o  molt  greus  amb  alguna  de  les  sancions 
accessòries de les quals  preveu l'article 13.3  de la Llei  de les Corts  Generals  50/1999, de 23 de 
desembre,  sobre  el  règim  jurídic  d'animals  potencialment  perillosos.  No  obstant  això,  no  serà 
impediment per a l'obtenció o, si escau, renovació de la llicència, haver estat  sancionat/a amb la 
suspensió temporal de la mateixa, sempre que, al moment de la sol·licitud, la sanció de suspensió 
anteriorment imposada hagi estat complerta íntegrament.

Igualment, no haver estat sancionat/a per infraccions greus o molt greus que hagi comportat comís de 
l'animal, d'acord amb els articles 10 i següents de la Llei del Parlament de Catalunya 10/1999, de 30 de 
juliol, sobre la tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
d) Disposar de capacitat física i aptitud psicològica per a la tinença de gossos potencialment perillosos.  
[Aquest requisit s'acreditarà mitjançant certificat emès pels centres de reconeixement per a l'obtenció o 
revisió de permisos de conduir autoritzats pel Departament de Sanitat i Seguretat Social.  Aquest 
certificat haurà d'emetre's amb la comprovació prèvia del compliment dels requisits de capacitat física i  
aptitud psicològica, de conformitat amb el que estableix l'article 6 del Reial decret 287/2002, de 22 de



març, i tindrà la vigència establerta en l'article 7 del mateix Reial decret].

i)  Acreditació d'haver formalitzat un segur de responsabilitat civil per a danys a tercers amb una 
cobertura no inferior a 150.253 euros, d'acord amb el que estableix l'article 3.4 de la Llei 10/1999, de 30 
de juliol, en  la redacció donada per la Llei 21/2001, de  28 de desembre, de  mesures fiscals i  
administratives.

En aquesta pòlissa hauran de figurar les dades d'identificació de l'animal. Anualment, coincidint amb la 
renovació de la pòlissa, haurà de lliurar-se una còpia a l'ajuntament a fi que pugui comprovar-se la seva 
vigència.

QUART. A més dels requisits anteriors després de l'entrada en vigor del Decret 170/2002 d'11 de juny, 
les  persones  que  vulguin  adquirir  un  gos  potencialment  perillós  hauran  d'aportar  un  document 
acreditatiu de la identificació mitjançant microxip de l'animal que volen adquirir, emesa pel nucli zoològic 
de procedència de l'animal.

CINQUÈ. La llicència serà atorgada, a petició de l'interessat una vegada verificats els requisits anteriors 
i tindrà un període de validesa de cinc anys, podent  ser renovada per períodes successius d'igual  
durada.

La llicència perdrà la seva vigència al moment que el seu titular deixi de complir qualsevol dels requisits 
abans enumerats. Igualment qualsevol variació de les dades que figuren en la llicència haurà de ser 
comunicada pel seu titular en el termini de 15 dies explicats des de la data en què es produeixi, a 
l'òrgan competent del municipi al que correspon la seva expedició.

SISÈ. En el cas que d'ofici o després d'una notificació o denúncia, i sobre la base de criteris objectius i  
amb l'informe previ d'un veterinari habilitat per a aquesta tasca, per l'Ajuntament s'apreciés potencial  
perillositat d'un gos, la persona posseïdora del gos potencialment perillós disposarà del termini d'un 
mes des que l'autoritat municipal li comuniqui la potencial perillositat de l'animal per sol·licitar  la 
corresponent llicència.

SETÈ. El procediment és el següent:

A. La Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, l'emet l'Ajuntament en 
què gos resideix habitualment i on ha d'estar censat. Correspon a l'Alcalde resoldre sobre l'atorgament 
de la llicència o la declaració de la seva innecessarietat, de conformitat amb l'establert per l'article
21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.

B. La llicència haurà d'atorgar-se en el termini de tres mesos, el termini s'interromprà, si resultessin 
deficiències esmenables, perquè en el termini de deu dies, explicats a partir de la notificació d'aquestes 
deficiències, pugui esmenar-les l'interessat.

El silenci administratiu s'entendrà positiu (article 24.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Publiques).

C. En virtut de l'article 6 de la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre Règim Jurídic de la Tinença 
d'Animals Potencialment Perillosos, el titular de la llicència té l'obligació de sol·licitar la inscripció en el  
Registre Municipal d'Animals de Companyia secció d'Animals Potencialment Perillosos, dins dels quinze 
dies següents a la data en què s'obtingui la corresponent llicència de la Corporació.

D.   L'Ajuntament  haurà de remetre  les dades del  Registre  Municipal al  Registre de la Comunitat
Autònoma als efectes oportuns.”.

Vist que, així mateix, es va sol·licitar informe dels Serveis de l’OAC, que literalment és com 
segueix:
“Expedient núm.: 1683/2018
Informe dels Serveis Tècnics Municipals
Procediment: Llicències d'Animals Potencialment Perillosos
Tipus d'Informe: Esborrany [] Provisional [] Definitiu [x]



INFORME OAC

Vista   la   sol·licitud  presentada   per   MARIA  CRISTINA  SALAZAR   CORDOBA  i   examinada   la 
documentació que li acompanya en relació amb la sol·licitud de concessió de Llicència per a la Tinença 
i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos i de conformitat amb el que es disposa en la Provisió 
d'Alcaldia, emeto el següent

INFORME 

PRIMER. L'animal pel qual se sol·licita llicència

Nom TAYSON 

Espècie GOS
Raça AMERICAN STAFFORSHIRE TERRIER

Sexe Mascle

Color -------                           

Naixement 16/09/2007
Núm. xip 985120030872661

Núm. llicencia -------                    

pertany a la raça American Stafforshire Terrier, inclosa en l'article 1 de la Llei 10/1999, de 30 de juliol/
els que preveu l'article 2 del Reial decret 287/2002, de 22 de març o en l'Annex I del Real Decreto
287/2002, de 22 de març, pel qual es desenvolupa la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim
Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment] pel que pot ser considerat com un gos potencialment 
perillós.

SEGON. Examinada la documentació que acompanya a la sol·licitud, queda constatat que tant el 
sol·licitant de la llicència com l'animal [compleixen/no compleixen] els requisits establerts legalment.

En conclusió a l'exposat, informo favorablement respecte de la concessió de Llicència per a la Tinença i
Conducció de Gossos Potencialment Perillosos.”

S’ACORDA:

PRIMER. Atorgar Llicència per a la Tinença i Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, 
per a tinença d'un

Nom TAYSON 
Espècie GOS
Raça AMERICAN STAFFORSHIRE TERRIER 
Sexe Mascle
Color
Naixement 16/09/2007
Núm. xip 985120030872661

Núm. llicencia                      

a MARIA CRISTINA SALAZAR CORDOBA propietari del mateix. Aquesta llicència haurà de 
ser renovada cada cinc anys, amb la finalitat de comprovar que l'interessat segueix complint 
els requisits que se li van exigir per a la seva obtenció.

SEGON.  Obtinguda  la  llicència  el  propietari,  tindran  l'obligació  d'identificar  i  registrar  al 
mateix.

TERCER. El  titular de la llicència  té l'obligació de sol·licitar  la inscripció en el Registre
Municipal  d'Animals  de  Companyia  secció  d'Animals  Potencialment  Perillosos  dins  dels



quinze dies següents a la data en què hagi obtingut la corresponent llicència.

QUART. Les obligacions que han de complir els titulars d'una Llicència per a la Tinença i
Conducció de Gossos Potencialment Perillosos, son:
En compliment de les obligacions establertes en Llei 10/1999 de 30 de juliol, sobre tinença 
d'animals considerats potencialment perillosos, en la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre 
el Règim Jurídic de la Tinença d'Animals Potencialment Perillosos i del seu Reglament, 
regulat per Reial decret 287/2002, de 22 de març, s'estableixen com a obligacions del titular 
de  la  Llicència  per  a  la  Tinença  i  Conducció  de  Gossos  Potencialment  Perillosos,  les 
següents:

— Els propietaris, criadors o forquilles d'animals potencialment perillosos tindran l'obligació 
d'identificar als animals amb un microxip.

— El titular de la Llicència té l'obligació de sol·licitar la inscripció en el Registre d'Animals 
Potencialment Perillosos dins dels quinze  dies següents a la data en què  hagi obtingut la 
corresponent Llicència.

— La presència  d'animals potencialment perillosos en llocs o  espais públics exigirà  que la 
persona que els condueixi i controli porti amb si la Llicència administrativa, i la certificació 
acreditativa  de la inscripció de l'animal en el Registre Municipal d'Animals Potencialment 
Perillosos.

— Els gossos potencialment perillosos hauran de portar obligatòriament un morrió apropiat 
per a la tipologia racial de cada animal, en llocs i espais públics.

— Hauran de ser conduïts i controlats amb cadena o corretja no extensible de menys de 2 
metres, sense que pugui portar-se més d'un d'aquests gossos per persona. En cap cas podrà 
ser conduït per un menor de 18 anys.

— Si l'animal es troba en una finca, casa de camp, xalet, parcel·la, terrassa, pati o qualsevol 
altre lloc determinat, hauran d'estar lligats, tret que disposi d'habitacle amb la superfície, 
altura i adequat tancament, per protegir a les persones o animals que accedeixin o s'apropin 
a aquests llocs.

— La substracció o pèrdua de l'animal haurà de ser comunicada pel seu titular al responsable 
del Registre Municipal d'Animals Potencialment Perillosos, en el termini de 48 hores des que 
tingui coneixement d'aquests fets.

— La venda, traspàs, donació, robatori, mort o pèrdua de l'animal haurà de comunicar-se al
Registre Municipal.

— Pel trasllat d'un animal potencialment perillós d'una Comunitat Autònoma a una altra, si és 
per un període superior a tres mesos  o de manera permanent,  haurà d'efectuar  les 
inscripcions oportunes en els Registres Municipals.

— En les fulles registrals  de cada animal es farà constar igualment el certificat de sanitat 
animal, expedit per l'Autoritat competent, que acrediti, anualment, la inexistència de malalties 
o trastorns que ho facin especialment perillós.

Expedient 55/2019. Aprovació liquidació taxa per gestió residus domèstics de l'exercici
2019, referència cadastral 7745204DG0574N0001GF (C/Quatre Cases, 4, 2-1)

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentime



nt

Amb data 10 de gener de 2019, a les 16:35 h. es va presentar sol.licitud de canvi de quota de 
la TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS de l’exercici de 2019, de l’habitatge amb 
referència cadastral 7745204DG0574N0001GF (C/Quatre Cases, 4, 2-1).

Amb data 14 de gener de 2109, va ser emès informe del Servei Tècnic Municipal, comunicant 
que l’habitatge amb número de referència cadastral 7745204DG0574N0001GF (C/Quatre 
Cases, 4, 2-1), no disposa de comptador d’aigua ni de comptador d’electricitat, que literalment 
és com segueix:

“INFORME DELS SERVEIS TÈCNICS MUNICIPALS 
NATURALESA: INSPECCIÓ HABITATGE
SITUACIÓ HABITATGE: CARRER QUATRE CASES ,4 ,
2-1ª REFERÈNCIA CADASTRAL: 
7745204DG0574N0001GF
AUTOR: JOAN CARLES JABARDO
DATA: 14 DE GENER DE 2019
EXPEDIENT: 55/2019

INFORME

En data 14 de gener de 2019 s’ha inspeccionat l’habitatge situat al C/ Quatre Cases 4,2-1ª, amb nº de 
referència cadastral 7745204DG0574N0001GF i s’ha constatat que no disposa de comptador d’aigua ni 
de comptador d’electricitat.”.

S’ACORDA:

PRIMER. Aprovar la liquidació tributària per l’exercici 2019 de la taxa per gestió de residus 
domèstics (locals i habitatges buits) de l’immoble amb número de referència cadastral
7745204DG0574N0001GF (C/Quatre Cases, 4, 2-1), per un import de 56,95 €.

SEGON. Notificar aquesta Resolució a l’interessat, amb indicació dels recursos que 
procedeixin.

Expedient 29/2019. Rectificació rebut aigua 4r.trim 2018 núm.comptador 373015

Favorable                                                                               Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre 
d’entrades 28/2019, en data 8 de gener  de 2019, amb número d’expedient 29/2019, en la 
qual s’exposa que el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4r. trimestre de 2018, 
ha vingut amb un consum molt elevat degut a una fuita, la qual ja ha estat reparada.

Vist l’informe emès per la coordinadora de l’OAC, que literalment és com segueix: ” En relació 
a la reclamació presentada per la Sra. Africa Jimenez Montes, sobre el rebut d’aigua del 4t. trimestre 
de
2018, ja que li ve amb un consum de 62 m3, i després de fer les comprovacions oportunes ha detectat



que hi havia una fuita, presentant la factura de la reparació de la mateixa.

D’acord amb el Reglament del Servei Municipal d’abastament domiciliari d’aigua potable, en cas de fuita 
es  facturarà  en  relació  amb  la  mitjana  dels  tres  períodes  de  facturació  anteriors  al  moment  de 
detectar-se l’anomalia.

Comprovades aquestes dades s’ha verificat en el programa que en el període del 1r. Trimestre de 2018, 
el consum va ser de 20 m3, al 2n. trimestre de 2018 el consum va ser de 21 m3 i al 3r. trimestre de
2018 el consum va ser de 22 m3, essent el consum mig de 21 m3, i s’ha procedit a rectificar el rebut 
d’aigua del 4t. trimestre de 2018, amb un consum de 21 m3 (lectura anterior 2052 – lectura actual 2073)

S’ACORDA:

PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4r. trimestre de
2018, número de comptador 373015, desglossat de la següent forma:

Subministre ...................       81,00 € 
Conservació ..................         4,05 € 
Clavegueram .................         1,50 € 
IVA s/.cons. i clav. 21%             1,17 € 
IVA 10% s/. subm. ........            8,10 € 
Cànon 1r.tram (27 m3) .          12,94 € 
Cànon 2n.tram (18 m3)..         19,86 € 
Cànon 3r. tram (9 m3)....          24,83 € 
Cànon 4t. Tram (8 m3)..           35,32 € 
IVA 10% s/. cànon ........             9,29 € 
Total ..............................        198,06 €

SEGON.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4r. trimestre de
2018, comptador número 373015, quedant desglossat de la següent forma:

Subministre ....................  16,20 € 
Conservació ...................  4,05 € 
Clavegueram .................   1,50 € 
IVA s/.cons. i clav. 21%  1,17 € 
IVA 10% s/. subm. ..........  1,62 € 
Cànon 1r.tram (21 m3) ...  10,06 € 
Cànon Fuita Domèstic (41m3) 23,31€ 
IVA 10% s/. cànon ......... 3,34 € 
Total ............................... 61,25 €

TERCER.- Retornar als interessats l’import de 136,81 €, en concepte del rebut del servei 
d’abastament d’aigua potable del 4r. trimestre de 2018, número de comptador 373015.

QUART.-  Comunicar  els  presents  acords  als  interessats  pel  seu  coneixement  i  efectes 
oportuns.

Expedient 56/2019. Rectificació rebut aigua 4r.trimestre de 2018 núm.comptador
8882410

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment



Vista la instància presentada a les Oficines Municipals de Gironella, amb número de registre 
d’entrades  4/2019, en data 2 de gener de 2019, amb número d’expedient 56/2019, en la qual 
s’exposa la disconformitat amb el rebut del servei d’abastament d’aigua potable  del 4t. 
trimestre de 2018, número de comptador 8882410, ja que la lectura actual és de 3.296 m3 
d’aigua i en el rebut hi ha la lectura de 3.723 m3 d’aigua.

Vist l’informe emès pel tècnic del serveis d’abastament d’aigua potable, que literalment és 
com segueix:  “Antoni Ortega Martinez, com a tècnic que realitza tasques del servei d’abastament 
d’aigua potable de Gironella, a través de l’empresa Rial, SL,  amb número de DNI 77743450T. 
INFORMO:
a) Data: 09/01/2019
b) S’ha procedit a la revisió del comptador:

- Núm: 8882410
- Emplaçament: Cta.Casserres, 48
- Titular: Montserrat Riba Sardans
- Trimestre: 4t.trim 2018

Lectura factura: 3.723
Lectura revisió: 3.296 
d) Resultat: 
incorrecte”

S’ACORDA:

PRIMER.- Donar de baixa el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4t. trimestre de
2018, número de comptador 8882410, desglossat de la següent forma:

Subministre .................  648,00 € 
Conservació ................    4,05 € 
Clavegueram ...............    1,50 € 
IVA s/.cons i clav.. 21%   1,17 € 
IVA 10% s/. subm. ...... 64,80 € 
Cànon 1r.tram (27 m3)  12,94 € 
Cànon 2n.tram (18 m3)  19,86 € 
Cànon 3r.tram ( 9 m3)   24,83 € 
Cànon 4r.tram ( 323 m3) 1.425,85€ 
IVA 10% s/. cànon .......  148,35 € 
Total ........................... 2.351,35 €

SEGON.- Donar d’alta el rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4r. trimestre de
2018, número de comptador 8882410,  quedant desglossat de la següent forma:

Subministre .................... 9,00 € 
Conservació ................... 4,05 € 
Clavegueram …………….  1,50 € 
IVA s/.cons. i clav.21% .. 1,17 € 
IVA 10% s/. subm. .........  0,90 € 
Cànon 1r.tram (18 m3) ..  8,62 € 
IVA 10% s/. cànon .........  0,86 € 
Total ...............................  26,10 €

TERCER.- Comunicar a la interessada que hi ha pendent de pagament l’import de 26,10 €,



en concepte del rebut del servei d’abastament d’aigua potable del 4r. trimestre de 2018 i que 
el període per a tal de fer-lo efectiu a les Oficines Municipals de Gironella és el següent:

- Per a les liquidacions notificades entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data 
de notificació fins al dia 20 del  mes següent o l’hàbil immediat posterior.

- Per a les liquidacions notificades entre els dies 16 i l’últim de cada mes, des de la 
data de notificació fins el 5 del segon mes posterior  o l’immediat hàbil posterior.

QUART.- Comunicar els presents acords als interessats pel seu coneixement i efectes

Expedient 30/2019. Targetes i Reserves d'Aparcament per a Discapacitats, Exp. Familiar
2011/13).

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud i la documentació presentada per la Sra. (Exp. Familiar 2011/13) del 
Municipi de Gironella, demanant la targeta d’aparcament reservat per a persones amb 
discapacitat.

Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:

“S’informa que la Sra. (Exp. Familiar 2011/13) del Municipi de Gironella, ha presentat en aquest
Ajuntament una sol·licitud de targeta d’aparcament reservat per a persones amb discapacitat.

Que acompanya tota la documentació requerida.

Que compleix tots els requisits que estableix la normativa vigent per a poder obtenir i utilitzar la Targeta 
d’Aparcament Reservat per a Persones amb Discapacitat”.

S’ACORDA:

PRIMER. Que la Sra. (Exp. Familiar 2011/13), compleix tots els requisits que estableix la 
normativa vigent per a poder obtenir i utilitzar la targeta d’aparcament reservat per a persones 
amb discapacitat.

SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada expedició de la targeta d’aparcament reservat per a 
persones amb discapacitat.

Expedient 31/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, Exp. Familiar
2008/34.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment



Vista la  sol·licitud  presentada  pel  Sr. (Exp. Familiar 2008/34)  del  Municipi  de  Gironella, 
demanant un ajut econòmic per l’adquisició d’aliments frescos.

Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació: 

“S’informa que la unitat de convivència està formada per un adult.

Família unipersonal sense ingressos econòmics. El sol·licitant (Exp. familiar 2008/34) exposa 
que té greus dificultats per assumir les despeses de la vida diària i demana un ajut per 
adquirir aliments frescos (37,52€).

Després d’aplicar el protocol de valoració de necessitats econòmiques, li  correspon el 100%
de l’ajut sol·licitat. És per això que

DEMANEM

Que l’Ajuntament de Gironella concedeixi al interessat un ajut de 37,52€ per adquirir aliments 
frescos.”

Atès  que  la  família  unipersonal  (Exp.  Familiar  2008/34),  li  correspon  el  100%  de  l’ajut 
sol·licitat després d’aplicar el protocol d’ajuts i prestacions econòmiques de caràcter social.

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir un ajut econòmic a l’interessat per l’adquisició d’aliments frescos, per un 
import de 37,52 Euros.

SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 32/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, Exp. Familiar
2014/525.

Favorable Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud presentada pel Sr. (Exp. Familiar 2014/525) del Municipi de Gironella, 
demanant un ajut econòmic per fer front al pagament del subministrament d’electricitat.

Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació:

“S’informa que la unitat de convivència està formada per dos adults i un menor.

Família amb pocs ingressos econòmics. El sol·licitant (Exp. Familiar 2014/525) exposa que té 
dificultats per assumir les despeses de la vida diària i demana ajut per fer front el pagament



del subministrament d’electricitat (197,990€).

Després d’aplicar el protocol de valoració de necessitats econòmiques, li  correspon el 95%
de l’ajut sol·licitat. És per això que

DEMANEM

Que l’Ajuntament de Gironella concedeixi a l’interessat un ajut de 188,09€ per fer front el 
pagament del subministrament d’electricitat.“.

Atès que la família (Exp. Familiar 2014/525), li correspon el 95% de l’ajut sol·licitat després 
d’aplicar el protocol d’ajuts i prestacions econòmiques de caràcter social.

S’ACORDA:

PRIMER.  Concedir  un   ajut  econòmic   a   l’interessat  per  fer  front  al  pagament  del 
subministrament d’electricitat, per un import de 188,09 Euros.

SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 53/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, Exp. Familiar
2007/48.

Favorable                                                                                Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. (Exp. Familiar 2007/48) del Municipi de Gironella, 
demanant un ajut econòmic pel pagament de la taxa per gestió de residus domèstics segona 
fracció 2018.

Vist l’informe emès per l’EBAS, que es reprodueix a continuació: 

“S’informa que la unitat de convivència està formada per un adult.

Família unipersonal amb pocs ingressos econòmics. La sol·licitant (Exp. Familiar 2007/48) exposa que 
té dificultats per assumir les despeses de la vida diària i demana ajut per fer front al pagament de la taxa 
per gestió de residus domèstics -2a fracció- (54,10€).

Després d’aplicar el protocol de valoració de necessitats econòmiques, li   correspon el 70% de l’ajut 
sol·licitat. És per això que

DEMANEM

Que l’Ajuntament de Gironella concedeixi a la interessada un ajut de 37,88€ per fer front al pagament de 
la taxa per gestió de residus domèstics -2a fracció-“.



Atès que la família (Exp. Familiar 2007/48), li correspon el 70% de l’ajut sol·licitat després 
d’aplicar el protocol d’ajuts i prestacions econòmiques de caràcter social.

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir un ajut econòmic a la interessada pel pagament de la taxa per gestió de 
residus domèstics, segona fracció 2018, per un import de 37,88  Euros.

SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 33/2019. Prestacions Econòmiques de Serveis Socials, Revisió del suport 
econòmic per a l'acolliment a la Residència Sant Roc de Gironella, Exp. Familiar
2008/55.

Favorable                                                                                            Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la sol·licitud presentada per la Sra. (Exp. Familiar 2008/55) del Municipi de Gironella, en 
relació a la revisió del suport econòmic  per a l’acolliment a la Residència Sant Roc de 
Gironella, mitjançant conveni entre l’Ajuntament de Gironella i la Fundació Residència Sant 
Roc de Gironella.

Vist l’informe emès per l’EBAS, que es  reprodueix a continuació:

“S’informa en relació a la revisió del suport econòmic per a l’acolliment a la Residencia Sant Roc de
Gironella mitjançant conveni entre l’ajuntament de Gironella i la Fundació Residència Sant Roc.

El mes d’octubre es va aprovar per aquesta Junta, un suport econòmic per l’acolliment residencial a la

Residència Sant Roc de Gironella per a la interessada (Exp. Familiar 2008/55).

El mes de desembre, per diferents dificultats socioeconòmiques greus, la interessada no ha pogut fer 

front a la seva quota. Per això, un cop valorada de nou la situació de la sol·licitant,

DEMANO

Valorar que l’ajuntament de Gironella faci una aportació econòmica extraordinària de 849,71€ i així 

resoldre el deute del mes de desembre de la sol·licitant amb la Fundació Residència Sant Roc.

Que les següents quotes siguin les acordades el mes d’octubre: 

Aportació beneficiària:  1.019,82€

Aportació Fundació: 247,59€ 

Aportació Ajuntament: 247,59 €.”.



Atesa la situació  econòmica de la beneficiària i la manca de recursos,  per fer front a la 

despesa esmentada.

S’ACORDA:

PRIMER. Concedir una ajuda econòmica extraordinària a la interessada per un import de
849,71 Euros, per poder resoldre el deute del mes de desembre de 2018, que te pendent per 
l’acolliment, amb la Fundació Residència Sant Roc de Gironella, com a plaça social, i que les 
següents quotes d’ajuda econòmica, siguin les mateixes que es van aprovar en la Junta de 
Govern Local de data 29 d’octubre de 2018

SEGON. Aprovar i autoritzar l’esmentada despesa en el vigent pressupost municipal.

Expedient 45/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud de la sala d'actes de la
Biblioteca Municipal per realitzar una reunió de Buscallà Anglerill S.L

Favorable                                                                                         Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista la instància presentada per Joan Gamisans Fabregas en data 3 de gener de 2019, 
registre d’entrades nº 2019-E-RC-14, expedient número 45/2019, sol.licitant:

Sala d’actes de la Bibloteca Municipal. 

Dia: 14 de gener de 2019.

Activitat: Reunió.

S’ACORDA:

PRIMER.-  Autoritzar  l’ús  de  la  sala  d’actes  de  Biblioteca  Municipal,  sense  supervisió 
municipal directa, el dia 14 de gener de 2019, per a la realització de l’activitat de la reunió.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de 
l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar la sala d’actes de la Biblioteca Municipal, només 
per a la realització de les tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.

QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja. 

CINQUÈ.- L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim general
d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals; subjectant-se a les 
seves prescripcions i es compromet a complir les seves normes i obligacions. Qualsevol tipus 
de responsabilitat que es pugui derivar de l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord 
amb els termes de l’esmentat Reglament.



SISÈ.- S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de 
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

Expedient 48/2019. Peticions d'Espais i Recursos. Sol·licitud del Local del Blat per 
realitzar teatre en anglès del Centre de Recursos Pedagògics Berguedà.

Favorable                                                                                          Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vista  la instància presentada pel Centre de Recursos Pedagògics Berguedà en data 8 
d’octubre de 2018, registre  d’entrades nº 2018-E-RC-1380, expedient número 48/2019, 
sol.licitant:

Local del Blat.

Dia: 11 d’abril de 2019. 

Activitat: Teatre en anglès.

S’ACORDA:

PRIMER.- Autoritzar l’ús del Local  del Blat, sense supervisió municipal directa, el dia 11 
d’abril de 2019, per a la realització de l’activitat del teatre en anglès.

SEGON.- Autoritzar l’ús esmentat amb caràcter gratuït, al sol.licitant per a la realització de 
l’activitat sol.licitada, durant el període establert a l’apartat anterior.

TERCER.- El sol.licitant s’obliga a utilitzar el Local del Blat, només per a la realització de les 
tasques pròpies de l’activitat sol.licitada.

QUART.- El sol.licitant s'obliga a deixar l'espai sol.licitat en condicions òptimes de neteja. 

CINQUÈ.- L’usuari autoritzat accepta el contingut del Reglament regulador del règim general
d’ordenació i utilització dels edificis, locals i instal.lacions municipals; subjectant-se a les 
seves prescripcions i es compromet a complir les seves normes i obligacions. Qualsevol tipus 
de responsabilitat que es pugui derivar de l’exercici de les activitats, serà aplicada d’acord 
amb els termes de l’esmentat Reglament.

SISÈ.-  S’estableix que la vigència del present acord es mantingui fins a la finalització de 
l’activitat vinculada a l’ús autoritzat.

B) ACTIVITAT DE CONTROL



No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

No hi ha assumptes

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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